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1 lutego wesz∏o w ˝ycie Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia
9 stycznia 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie kryteriów
bilansowania z∏ó˝ kopalin (Dz.U.
Nr 7, poz. 57).

18 stycznia wesz∏o w ˝ycie Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia
12 stycznia 2007 r. w sprawie wysokoÊci op∏at za czynnoÊci zwiàzane
z dopuszczeniem produktu biobójczego do obrotu (Dz.U. Nr 8, poz. 62).

Zmiany w prawie
1 stycznia 2007 r. wesz∏o w ˝ycie
Rozporzàdzenie Ministra Finansów
z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie
zwolnieƒ od podatku akcyzowego.
Rozporzàdzenie to zwalnia od akcyzy
biokomponenty przeznaczone do
paliw ciek∏ych i biopaliw ciek∏ych,
w rozumieniu odr´bnych przepisów,
spe∏niajàce wymagania jakoÊciowe
okreÊlone w odr´bnych przepisach,
benzyn´ silnikowà nieetylizowanà
i olej nap´dowy, je˝eli spe∏niajà

wymagania jakoÊciowe okreÊlone
w odr´bnych przepisach i zawierajà
powy˝ej 2% biokomponentów,
w wysokoÊci 1,50 z∏ od ka˝dego
litra biokomponentów dodanych do
benzyny oraz 1,00 z∏ od ka˝dego
litra biokomponentów dodanych do
oleju, a tak˝e biokomponenty stanowiàce samoistne paliwo, spe∏niajàce
wymagania jakoÊciowe, okreÊlone
w odr´bnych przepisach, w wysokoÊci 1,680 z∏/1000 l.
■

Wa˝ne terminy
Do 31 marca nale˝y uiÊciç na rachunek NFOÂiGW op∏at´ za 2006 r.
za brak sieci do zbierania pojazdów. Jej kwot´ oblicza si´ na pod-

stawie nast´pujàcej formu∏y: 500z∏/
pojazd x iloÊç dni w roku bez sieci/
365 dni.

Dzia∏ „Finanse” zosta∏ poÊwi´cony op∏acie
depozytowej pobieranej przy sprzeda˝y
detalicznej akumulatorów o∏owiowych
oraz podatkowi leÊnemu. W pierwszym
artykule omawiamy podstaw´ prawnà do
tego problemu oraz przedstawiamy obowiàzki sprzedawcy oraz przedsi´biorcy
wprowadzajàcego akumulatory do obrotu.
Z artyku∏u o podatku leÊnym dowiedzà si´
Paƒstwo, kto podlega podatkowi, jaka jest
jego wysokoÊç, kiedy powstaje obowiàzek
podatkowy oraz kto mo˝e zostaç zwolniony z koniecznoÊci p∏acenia podatku.

zubo˝ajà warstw´ ozonowà. W artykule
omówiono, kto i kiedy jest zobowiàzany
do wniesienia op∏aty za substancje kontrolowane.

W dziale „Porady prawne” warto zapoznaç
si´ z ciekawym artyku∏em o obowiàzkach
podmiotów stosujàcych substancje, które

Czekamy na nurtujàce Paƒstwa pytania.
Nasi specjaliÊci udzielà Paƒstwu fachowych odpowiedzi i wskazówek. Pytania
i propozycje tematów prosz´ przesy∏aç na
e-mail: morawiec@dashofer.pl.
Z wyrazami szacunku
Wydawnictwo Verlag Dashofer
Aleksandra Morawiec
Redaktor odpowiedzialna
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Do 31 marca nale˝y do G∏ównego
Inspektoratu Ochrony Ârodowiska
z∏o˝yç roczne sprawozdanie za
2006 r. o wysokoÊci nale˝nej op∏aty
za brak sieci zbierania pojazdów.

OÂ-SEE 3 (zwiàzanego z wprowadzonym i zu˝ytym sprz´tem elektrycznym) o osiàgni´tych poziomach
zbierania, odzysku i recyklingu
oraz o op∏acie produktowej.

31 marca up∏ywa termin z∏o˝enia
do GIOÂ rocznego sprawozdania

Do 31 marca do NFGOÂiGW mo˝na
sk∏adaç wniosek o dop∏at´ do de-

monta˝u pojazdów wycofanych
z eksploatacji – dotyczy przedsi´biorców prowadzàcych stacje demonta˝u oraz wniosek o dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych
z eksploatacji – dotyczy gmin.
■

Porady prawne
Oddawanie w u˝ytkowanie gruntów pokrytych wodami
Polskie prawo przewiduje, ˝e
grunty paƒstwowe pokryte wodami mogà zostaç oddane w u˝ytkowanie podmiotom prywatnym.
Oddanie w u˝ytkowanie gruntów
pokrytych wodami jest odp∏atne.
Obecne stawki op∏at za u˝ytkowanie gruntów, stanowiàcych
w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa oddawanych w u˝ytkowanie na
podstawie Prawa wodnego sà
okreÊlone w Rozporzàdzeniu
z 18 stycznia 2006 r. w sprawie
wysokoÊci op∏at rocznych za oddanie w u˝ytkowanie gruntów pokrytych wodami (Dz.U. z 2006 r.
Nr 13, poz. 90).
Cel oddawania gruntów
w u˝ytkowanie
Na podstawie Prawa wodnego
w u˝ytkowanie mogà zostaç oddane grunty pokryte wodami, stanowiàce w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa,
niezb´dne do prowadzenia przedsi´wzi´ç zwiàzanych z:
1) energetykà wodnà,
2) transportem wodnym,
3) wydobywaniem kamienia, ˝wiru,
piasku oraz innych materia∏ów
lub wycinaniem roÊlin z wody,
4) wykonywaniem infrastruktury
transportowej,
5) wykonywaniem infrastruktury
przemys∏owej, komunalnej lub
rolnej,
6) dzia∏alnoÊcià s∏u˝àcà do uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego
po∏owu ryb,
7) dzia∏alnoÊcià us∏ugowà, s∏u˝àcà

2

do innych celów ni˝ okreÊlone
w pkt 6,
8) wykonywaniem infrastruktury
telekomunikacyjnej.

ni´cia lub wygaÊni´cia pozwolenia
wodnoprawnego albo ograniczenia
pozwolenia, o ile ograniczenie to
dotyczy∏o przedmiotu u˝ytkowania.

Natomiast grunty pokryte wodami,
stanowiàce w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa,
niezb´dne do prowadzenia przedsi´wzi´ç innych ni˝ okreÊlone powy˝ej w pkt 1-8, mogà byç u˝yczane na
ogólnych zasadach okreÊlonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Ze strony Skarbu Paƒstwa umow´
takà mo˝e zawrzeç:
1) minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki morskiej – w stosunku
do wód morza terytorialnego oraz
morskich wód wewn´trznych
wraz z wodami Zatoki Gdaƒskiej;
2) Prezes Krajowego Zarzàdu Gospodarki Wodnej – w stosunku
do wód istotnych dla kszta∏towania zasobów wodnych oraz
ochrony przeciwpowodziowej,
w szczególnoÊci wód podziemnych oraz Êródlàdowych wód
powierzchniowych:
a) w potokach górskich i ich
êród∏ach,
b) w ciekach naturalnych, od
êróde∏ do ujÊcia, o Êrednim
przep∏ywie z wielolecia równym lub wy˝szym ni˝ 2,0 m3/s
w przekroju ujÊciowym,
c) w jeziorach oraz sztucznych
zbiornikach wodnych, przez
które przep∏ywajà cieki, o których mowa w lit. b,
d) granicznych,
e) w Êródlàdowych drogach wodnych;
3) dyrektor parku narodowego –
w stosunku do wód znajdujàcych si´ w granicach parku,
z wy∏àczeniem wód, o których
mowa w pkt 2 lit. d oraz lit. e,
które sà sklasyfikowane w klasie wy˝szej ni˝ klasa I, na podstawie Ustawy z dnia 21 grudnia

Umowa o oddanie
w u˝ytkowanie
Oddania w u˝ytkowanie dokonuje
si´ przez zawarcie umowy u˝ytkowania.

✔

PAMI¢TAJ!
Umowa taka wymaga formy pisemnej, a je˝eli wartoÊç op∏aty rocznej
b´dzie wy˝sza ni˝ 5000 z∏, umow´
nale˝y sporzàdziç w formie aktu
notarialnego.

Warunkiem oddania w u˝ytkowanie gruntów pokrytych wodami jest
posiadanie przez zainteresowanego
u˝ytkownika pozwolenia wodnoprawnego, je˝eli jest ono wymagane
przepisami ustawy. Tak wi´c potencjalny zainteresowany powinien
najpierw uzyskaç pozwolenie wodnoprawne, a nast´pnie staraç si´
o uzyskanie u˝ytkowania gruntu.

✔

WA˚NE!
Umowa u˝ytkowania mo˝e zostaç
w ka˝dym czasie rozwiàzana przez
ka˝dà ze stron, w przypadku cof-
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2000 r. o ˝egludze Êródlàdowej
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43,
z póên. zm.);
4) marsza∏ek województwa, jako
zadanie z zakresu administracji
rzàdowej wykonywane przez
samorzàd województwa – w stosunku do wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na
potrzeby rolnictwa, s∏u˝àcych
polepszeniu zdolnoÊci produkcyjnej gleby i u∏atwieniu jej
uprawy, oraz w stosunku do
pozosta∏ych wód niewymienionych w pkt 1-3.
Zwolnienia od op∏at
U˝ytkowanie jest odp∏atne. Jednak
przepisy przewidujà szereg zwolnieƒ
od tej op∏aty. Zwolnione z op∏aty
rocznej sà grunty pokryte wodami,
oddawane w u˝ytkowanie:
1) jednostkom organizacyjnym
zarzàdzajàcym wodami w imieniu Skarbu Paƒstwa;
2) przeznaczone pod wykonanie
urzàdzeƒ melioracji wodnych
podstawowych;
3) dla potrzeb dzia∏alnoÊci s∏u˝àcej
do uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego po∏owu ryb,
4) jednostkom samorzàdu terytorialnego dla wykonywania infrastruktury transportowej.
WysokoÊç op∏aty
WysokoÊç op∏aty rocznej za u˝ytkowanie gruntów pokrytych wodami
ustala si´ jako iloczyn stawki op∏aty

rocznej i powierzchni u˝ytkowanych
gruntów wyra˝onej w m2, w zaokràgleniu do 1 m2.
Stawka op∏aty rocznej za u˝ytkowanie 1 m2 gruntu niezb´dnego do prowadzenia dzia∏alnoÊci zwiàzanej z:
1) energetykà wodnà, przeznaczonego pod:
a) obiekty budowlane elektrowni
wodnej wraz z prz´s∏em budowli pi´trzàcej, w którym
znajduje si´ uj´cie wody dla
elektrowni – wynosi 8,13 z∏,
b) budowle pi´trzàce i upustowe,
przep∏awki dla ryb oraz pozosta∏e obiekty i urzàdzenia
budowlane – wynosi 1,63 z∏;
2) transportem wodnym Êródlàdowym, przeznaczonego pod:
a) porty, przystanie, zimowiska,
awanporty i miejsca postojowe statków – wynosi 0,20 z∏,
b) budowle pi´trzàce, Êluzy,
pochylnie, nabrze˝a, pomosty,
k∏adki, wyciàgi dla statków,
sta∏e urzàdzenia s∏u˝àce do
przewozów mi´dzybrzegowych oraz pozosta∏e obiekty
i urzàdzenia budowlane –
wynosi 0,81 z∏,
c) akweny zwiàzane z obiektami
i urzàdzeniami, o których mowa
w lit. b, w wyznaczonych granicach – wynosi 0,20 z∏;
3) wydobywaniem kamienia, ˝wiru,
piasku oraz innych materia∏ów
– wynosi 0,31 z∏;
4) wycinaniem roÊlin z wody –
wynosi 0,03 z∏;
5) infrastrukturà transportowà,
przeznaczonego pod:

6)

7)

8)

9)

a) filary i przyczó∏ki mostów –
wynosi 4,06 z∏,
b) przepusty, urzàdzenia s∏u˝àce
do odprowadzania wód lub
Êcieków, brody oraz pozosta∏e
obiekty i urzàdzenia budowlane – wynosi 1,63 z∏;
infrastrukturà przemys∏owà,
przeznaczonego pod:
a) uj´cia wody, pompownie,
urzàdzenia s∏u˝àce do odprowadzania wód lub Êcieków,
rurociàgi, kable energetyczne
oraz fundamenty innych urzàdzeƒ prowadzonych przez
wody – wynosi 12,19 z∏,
b) budowle pi´trzàce i upustowe
oraz pozosta∏e obiekty i urzàdzenia budowlane – wynosi
1,63 z∏;
infrastrukturà komunalnà i rolnà,
przeznaczonego pod budowle
pi´trzàce i upustowe, uj´cia
wody, pompownie, urzàdzenia
s∏u˝àce do odprowadzania wód
lub Êcieków, rurociàgi, kable
energetyczne oraz fundamenty
innych urzàdzeƒ prowadzonych
przez wody, mury oporowe,
nabrze˝a, bulwary, sta∏e urzàdzenia s∏u˝àce do po∏owu ryb
i pozyskiwania innych organizmów wodnych oraz pozosta∏e
obiekty i urzàdzenia budowlane
– wynosi 1,63 z∏;
us∏ugami s∏u˝àcymi do innych
celów ni˝ uprawianie rekreacji,
turystyki, sportów wodnych
oraz amatorskiego po∏owu ryb
– wynosi 12,19 z∏;
infrastrukturà telekomunikacyjnà – wynosi 12,19 z∏.
Micha∏ Kuliƒski

Porady prawne
Obowiàzki podmiotów wynikajàce z ustawy o substancjach
zubo˝ajàcych warstw´ ozonowà. Op∏ata za substancje kontrolowane
Ostatnio stosowanie substancji
syntetycznych napotka∏o na liczne
ograniczenia wynikajàce z podpisywanych porozumieƒ mi´dzynarodowych i zmian w prawie.
Ga∏´zie przemys∏u, które produwww.dashofer.pl

kujà, wykorzystujà lub zu˝ywajà
substancje syntetyczne, spotka∏y si´
z koniecznoÊcià rozeznania legalnoÊci wykorzystywanych przez nie
substancji, a tak˝e koniecznoÊcià
ponoszenia dodatkowych op∏at.

Protokó∏ Montrealski
W celu ochrony pow∏oki ozonowej
z inicjatywy UNEP (Program
Ochrony Ârodowiska Narodów
Zjednoczonych) przedstawiciele 31
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paƒstw podpisali w 1987 r. Protokó∏ Montrealski. Jest to umowa mi´dzynarodowa, zobowiàzujàca strony
do zaprzestania produkcji i stosowania zwiàzków niszczàcych stratosferycznà warstw´ ozonowà.
W 1991 roku Protokó∏ ratyfikowa∏o
68 paƒstw, a w 1995 roku 142 paƒstwa. Ze wzgl´du na pog∏´biajàcà
si´ destrukcj´ Êrodowiska postanowiono zaostrzyç warunki redukcji
zu˝ycia szkodliwych substancji,
dlatego w 1990 roku w Londynie,
a w 1992 roku w Kopenhadze,
uzgodniono poprawki do Protoko∏u
Montrealskiego.
W Polsce obowiàzujà obecnie:
1) Konwencja Wiedeƒska o Ochronie Warstwy Ozonowej i Protokó∏ Montrealski – obydwa
dokumenty zosta∏y ratyfikowane
przez Polsk´.
2) Ustawa o substancjach zubo˝ajàcych warstw´ ozonowà
z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U.
z 2004 r. Nr 121, poz. 1263)
(„Ustawa”), która przenios∏a
do prawa polskiego rozporzàdzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 29 czerwca 2000 r. sprawie substancji zubo˝ajàcych
warstw´ ozonowà.
Celem ustawy jest dostosowanie
prawa polskiego w zakresie problematyki post´powania z substancjami zubo˝ajàcymi warstw´ ozonowà
do prawa Unii Europejskiej.
Ustawa ta okreÊla:
➢ zasady u˝ywania oraz obrotu
substancjami
zubo˝ajàcymi
warstw´ ozonowà, zwanymi dalej
„substancjami kontrolowanymi”,
oraz produktami, urzàdzeniami
i instalacjami zawierajàcymi te
substancje,
➢ obowiàzki podmiotów u˝ywajàcych lub dokonujàcych obrotu
substancjami kontrolowanymi
oraz produktami, urzàdzeniami
i instalacjami zawierajàcymi te
substancje,
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➢ organy i jednostki w∏aÊciwe
w sprawach post´powania z substancjami kontrolowanymi.
Lista substancji kontrolowanych
znajduje si´ w rozporzàdzeniu (WE)
Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 2037/2000 w sprawie substancji
zubo˝ajàcych warstw´ ozonowà.
Obejmuje ona m.in. substancje
z grup: HCFC (sà to halogenowe
chloropochodne w´glowodorów),
które stosowane sà g∏ównie w sektorze ch∏odnictwa i klimatyzacji,
freony CFC (chloropochodne w´glowodorów) lub tetrachlorek w´gla,
halony, bromek metylu.
Obowiàzki
przedsi´biorców
i osób fizycznych
1) Podmiot u˝ywajàcy substancje
kontrolowane na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie
„u˝yciem” jest: produkcja, przywóz, wywóz, wprowadzanie do
obrotu, stosowanie, odzysk, recykling, regeneracja lub unieszkodliwianie substancji kontrolowanych, jest zobowiàzany do:
➢ prowadzenia ewidencji substancji kontrolowanych,
➢ przekazywania informacji
zawartych w tej ewidencji raz
w roku do dnia 28 lutego za
rok poprzedni wyspecjalizowanej jednostce. Zgodnie z Og∏oszeniem Ministra Ârodowiska
o upowa˝nieniu wyspecjalizowanej jednostki na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach
zubo˝ajàcych warstw´ ozonowà z dnia 29 lipca 2005 r.
(Dz.Urz. MÂiGIOÂ z 2005 r.
Nr 1, poz. 20) jednostkà wyznaczonà jest Instytut Chemii
Przemys∏owej im. prof. Ignacego MoÊcickiego, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa.
Podmioty u˝ywajàce substancji kontrolowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
powinny przekazywaç infor-
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3)

4)

5)

macje zawarte w prowadzonej
ewidencji do Biura Ochrony
Warstwy Ozonowej, mieszczàcego si´ w ww. Instytucie
(tel./faks (22) 633 92 91).
Podmiot, który wprowadza do
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkty,
urzàdzenia i instalacje, przez
co nale˝y rozumieç zbycie lub
przekazanie substancji kontrolowanej kolejnemu podmiotowi
lub osobie, jest zobowiàzany do:
➢ oznakowania produktów, urzàdzeƒ, instalacji zawierajàcych te substancje,
➢ oznakowania pojemników
zawierajàcych te substancje.
Osoba wykonujàca czynnoÊci
polegajàce na obs∏udze technicznej i naprawie urzàdzeƒ
ch∏odniczych, klimatyzacyjnych,
gaÊniczych lub innych urzàdzeƒ zawierajàcych substancje
kontrolowane zobowiàzana jest
do oznakowania tych urzàdzeƒ.
U˝ytkownik urzàdzeƒ lub instalacji (w tym osoba fizyczna)
zawierajàcych powy˝ej 3 kg
czynnika ch∏odniczego, b´dàcego substancjà kontrolowanà,
jest zobowiàzany do za∏o˝enia
dla ka˝dego z urzàdzeƒ karty
obs∏ugi technicznej i naprawy
urzàdzenia lub instalacji, zwanej „kartà urzàdzenia”; kart´
urzàdzenia mogà zak∏adaç osoby
posiadajàce Êwiadectwo kwalifikacji w zakresie substancji
kontrolowanych. Jako „u˝ywanie” produktów, urzàdzeƒ i instalacji zawierajàcych substancje
kontrolowane rozumie si´ przywóz, wywóz, wprowadzanie do
obrotu lub stosowanie produktów oraz eksploatacj´ urzàdzeƒ
i instalacji zawierajàcych substancje kontrolowane.
Ustawa opisuje równie˝ obowiàzki u˝ytkownika urzàdzeƒ
lub instalacji zawierajàcych
czynnik ch∏odniczy, b´dàcy
substancjà kontrolowanà. Podmiot taki jest zobowiàzany jest
do przeprowadzania okresowych
www.dashofer.pl
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przeglàdów szczelnoÊci urzàdzeƒ
zawierajàcych powy˝ej 3 kg
czynnika ch∏odniczego, b´dàcego substancjà kontrolowanà:
➢ raz na 12 miesi´cy – dla urzàdzeƒ o nape∏nieniu od 3 kg
do 30 kg,
➢ raz na 6 miesi´cy – dla urzàdzeƒ o nape∏nieniu od 30 kg
do 300 kg,
➢ raz na 3 miesiàce – dla urzàdzeƒ o nape∏nieniu powy˝ej
300 kg.
Op∏aty
Op∏ata za substancje kontrolowane jest obliczana i wp∏acana
w przypadku wprowadzenia po raz
pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarówno nowych,
odzyskanych, jak i po regeneracji:
1) wodorochlorofluorow´glowodorów (HCFC), z wyjàtkiem
wykorzystywanych do produkcji innych substancji,
2) chlorofluorow´glowodorów
(CFC), z wyjàtkiem wykorzystywanych do produkcji leków,
3) bromometanu, z wyjàtkiem zastosowaƒ kwarantannowych
i przedwysy∏kowych.

✔

WA˚NE!
Podstaw´ do obliczenia wysokoÊci
op∏aty za substancje kontrolowane
stanowi iloÊç substancji kontrolowanej wprowadzonej do obrotu.
Maksymalna wysokoÊç stawki op∏aty
za substancje kontrolowane wynosi
dwukrotnoÊç stawki op∏aty za emisj´
substancji CFC do Êrodowiska.
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska w sprawie wysokoÊci stawki
op∏aty za substancje kontrolowane
z dnia 11 stycznia 2005 r. (Dz.U.
z 2005 r. Nr 13, poz. 107) okreÊla
wysokoÊç stawki op∏aty za wprowadzanie po raz pierwszy do obrotu
na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej substancji kontrolowanych.
WysokoÊç stawki op∏aty za wodorochlorofluorow´glowodory – HCFC,
b´dàce równie˝ sk∏adnikami miewww.dashofer.pl

szanin, zawiera za∏àcznik nr 1, natomiast wysokoÊç stawki op∏aty za
chlorofluorow´glowodory – CFC
i bromometan, b´dàce równie˝ sk∏adnikami mieszanin, zawiera za∏àcznik nr 2 do powy˝szego rozporzàdzenia.
Sprawozdanie
Podmiot, który wprowadza do obrotu
substancje kontrolowane, jest zobowiàzany do sk∏adania marsza∏kowi
województwa, w∏aÊciwemu ze
wzgl´du na siedzib´ albo miejsce
zamieszkania tego podmiotu, rocznego sprawozdania o wysokoÊci nale˝nej op∏aty za substancje kontrolowane w terminie do dnia 31 marca
roku nast´pujàcego po roku, którego dotyczy ta op∏ata. Je˝eli podmiot ten nie ma siedziby albo miejsca
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest zobowiàzany
do z∏o˝enia sprawozdania Marsza∏kowi Województwa Mazowieckiego.
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska w sprawie wzoru rocznego
sprawozdania o wysokoÊci nale˝nej op∏aty za substancje kontrolowane z dnia 18 stycznia 2005 r.
(Dz.U. z 2005 r. Nr 17, poz. 157)
okreÊla wzór rocznego sprawozdania o wysokoÊci nale˝nej op∏aty za
substancje kontrolowane wprowadzone po raz pierwszy do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Kiedy wnosi si´ op∏at´?
Op∏ata jest wnoszona na odr´bny
rachunek bankowy w∏aÊciwego
urz´du marsza∏kowskiego do dnia
31 marca roku nast´pujàcego po
roku, którego dotyczy ta op∏ata.

✔

WA˚NE!

Je˝eli podmiot zobowiàzany nie
dokona∏ wp∏aty op∏aty za substancje
kontrolowane we w∏aÊciwym terminie lub wp∏aci∏ jà w wysokoÊci
ni˝szej od nale˝nej, marsza∏ek
województwa ustala, w drodze
decyzji, dodatkowà op∏at´ za sub-

stancje kontrolowane w wysokoÊci
odpowiadajàcej 50% niewp∏aconej
kwoty z tytu∏u op∏aty za substancje
kontrolowane.
Termin p∏atnoÊci tych op∏at wynosi
14 dni od dnia, w którym decyzja
ustalajàca wysokoÊç op∏at sta∏a si´
ostateczna. W sprawach op∏at za
substancje kontrolowane stosuje
si´ odpowiednio przepisy dzia∏u III
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137,
poz. 926 z póên. zm.).
Klasyfikacja op∏aty
Urz´dy marsza∏kowskie majà obowiàzek gromadziç na odr´bnych
rachunkach bankowych wp∏ywy
z tytu∏u op∏aty za substancje kontrolowane. Wp∏ywy te w wysokoÊci
0,5% stanowià dochód bud˝etu
samorzàdu województwa, a przeznacza si´ je na koszty egzekucji
nale˝noÊci z tytu∏u op∏aty za substancje kontrolowane i obs∏ug´ administracyjnà systemu tej op∏aty.
Wp∏ywy z tytu∏u op∏aty za substancje
kontrolowane, powi´kszone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone
o dochody urz´dów marsza∏koskich, urz´dy marsza∏kowskie przekazujà w terminie do dnia 30 kwietnia roku nast´pujàcego po roku,
którego dotyczy obowiàzek wp∏aty,
na odr´bny rachunek bankowy
Narodowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.
Wp∏ywy z tytu∏u dodatkowych
op∏at za substancje kontrolowane,
powi´kszone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych
i pomniejszone o dochody urz´dów
marsza∏kowskich, urz´dy marsza∏kowskie przekazujà w terminie do
dnia 31 grudnia roku nast´pujàcego
po roku, którego dotyczy obowiàzek wp∏aty, na odr´bny rachunek
bankowy Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej.
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Zakazy
Ustawa wprowadza nast´pujàce
zakazy:
1) sk∏adowania urzàdzeƒ klimatyzacyjnych, ch∏odniczych lub
gaÊniczych, zawierajàcych substancje kontrolowane i b´dàcych odpadami, oraz wszelkich
urzàdzeƒ b´dàcych odpadami,
zawierajàcych substancje kontrolowane jako rozpuszczalniki,
a tak˝e odpadów zawierajàcych
substancje kontrolowane, wytworzonych w procesie demonta˝u tych urzàdzeƒ. Podmiot
prowadzàcy sk∏adowisko odpadów jest zobowiàzany odmówiç
przyj´cia na sk∏adowisko tych
odpadów. Podmiot wytwarzajàcy odpady zawierajàce substancje kontrolowane lub podmiot przyjmujàcy te odpady jest
zobowiàzany do post´powania
z tymi odpadami w sposób zapobiegajàcy emisji substancji
kontrolowanych do Êrodowiska;
2) obrotu produktami, urzàdzeniami i instalacjami zawierajàcymi chlorofluorow´glowodory
(CFC), z wyjàtkiem nieodzownych zastosowaƒ w rozumieniu
Protoko∏u montrealskiego w sprawie substancji zubo˝ajàcych

!

warstw´ ozonowà, sporzàdzonego w Montrealu dnia 16 wrzeÊnia 1987 r.;
3) obrotu urzàdzeniami i instalacjami ch∏odniczymi, klimatyzacyjnymi i pompami ciep∏a
zawierajàcymi substancje kontrolowane jako czynniki ch∏odnicze;
4) obrotu spienionymi tworzywami sztucznymi i wyrobami
zawierajàcymi je, wyprodukowanymi przy u˝yciu substancji
kontrolowanych;
5) rozbudowy urzàdzeƒ i instalacji
ch∏odniczych i klimatyzacyjnych
z wykorzystaniem substancji
kontrolowanych.
Zakazu, o którym mowa w pkt 2-5,
nie stosuje si´ w przypadku przyznania przez Komisj´ Europejskà
ograniczonego czasowo wy∏àczenia na podstawie przepisów prawa
Unii Europejskiej dotyczàcych substancji kontrolowanych.
Kary pieni´˝ne
Za produkcj´ substancji kontrolowanych, przywóz, wywóz lub wprowadzanie do obrotu wbrew zakazom wynikajàcym z przepisów
dotyczàcych substancji kontrolo-

wanych, bez wymaganego pozwolenia albo z naruszeniem jego
warunków, za produkcj´, przywóz,
wywóz lub wprowadzanie do obrotu
produktów, urzàdzeƒ i instalacji
zawierajàcych substancje kontrolowane, wbrew zakazom wynikajàcym
z przepisów dotyczàcych substancji kontrolowanych, wojewódzki
inspektor ochrony Êrodowiska wymierza, w drodze decyzji, kar´ pieni´˝nà.
Kary te wymierza si´ w zale˝noÊci
od iloÊci wyprodukowanych, przywiezionych, wywiezionych, wprowadzonych do obrotu substancji
kontrolowanych lub produktów,
urzàdzeƒ i instalacji zawierajàcych
substancje kontrolowane, za ka˝dy
kilogram tej substancji.

✔

WA˚NE!
Stawka kary pieni´˝nej za jeden
kilogram substancji kontrolowanej
wynosi pi´ciokrotnoÊç stawki op∏aty
za emisj´ do Êrodowiska jednego
kilograma chlorowcopochodnej
w´glowodoru (CFC-12), ustalonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ust. 2 Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Êrodowiska.
Paulina Grabowska

Temat numeru

Wynagrodzenie za ustanowienie u˝ytkowania górniczego i op∏ata
eksploatacyjna
I) U˝ytkowanie górnicze – op∏aty
Zgodnie z Ustawà z dnia 4 lutego
1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (dalej „Pr. g.g.”) u˝ytkowanie górnicze jest prawem odp∏atnym. Dotyczy to zarówno u˝ytkowania górniczego, ustanawianego
w celu wydobywania kopaliny (odnoszàcego si´ do z∏o˝a – art. 9), jak
i powo∏ywanego do ˝ycia do wykonywania innych rodzajów dzia∏alnoÊci regulowanej ustawà (obejmujàcego inne ni˝ z∏o˝e cz´Êci
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górotworu – art. 14 ust. 1 pr. g.g.).
Odp∏atne jest przy tym tak˝e ustanowienie u˝ytkowania górniczego
dla wykonywania dzia∏alnoÊci niewymagajàcej koncesji. Wynagrodzenie stanowi zatem ekwiwalent za
korzystanie ze z∏o˝a lub innych cz´Êci
górotworu. U˝ytkowanie górnicze
ustanawia si´ dla kopalin eksploatowanych pod umownà granicà
gruntu le˝àcego na powierzchni, dla
którego mo˝na okreÊliç w∏aÊciciela
(w´giel kamienny, ropa naftowa,
gaz ziemny itp.).
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✔

WA˚NE!
U˝ytkowanie górnicze obejmuje
kopaliny wydobywane metodà podziemnà lub otworowà, natomiast nie
obejmuje eksploatacji odkrywkowej,
dla której mo˝na okreÊliç w∏aÊciciela
gruntu na powierzchni i w odpowiedni sposób mu zap∏aciç za zajmowane pod eksploatacj´ tereny.
Czym innym jest op∏ata eksploatacyjna uiszczana z tytu∏u wydobycia kopaliny, o czym piszemy
poni˝ej.
www.dashofer.pl
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U˝ytkowanie górnicze
U˝ytkowanie górnicze jest to prawo
do korzystania ze z∏ó˝ kopalin oraz
rozporzàdzania tym prawem, ustanowione w drodze umowy o u˝ytkowanie zawartej mi´dzy Skarbem
Paƒstwa (organami nadajàcymi koncesj´) a u˝ytkownikiem, pod warunkiem uzyskania koncesji. W granicach okreÊlonych umowà u˝ytkownik mo˝e z wy∏àczeniem innych
osób poszukiwaç, rozpoznawaç lub
wydobywaç oznaczonà kopalin´.
W razie cofni´cia koncesji, u˝ytkowanie górnicze wygasa.

✔

PAMI¢TAJ!
Koncesja potwierdza zdolnoÊç
potencjalnego u˝ytkownika do eksploatacji surowców. Wymaga jej
prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie poszukiwania lub
rozpoznawania z∏ó˝ kopalin, wydobywania kopalin ze z∏ó˝ oraz bezzbiornikowego magazynowania substancji, a tak˝e sk∏adowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych.

Udziela jej minister w∏aÊciwy do
spraw Êrodowiska naturalnego,
marsza∏kowie województwa oraz
starostowie, w wi´kszoÊci przypadków po zasi´gni´ciu opinii w∏aÊciwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
WysokoÊç i sposób uiszczania wynagrodzenia za u˝ytkowanie górnicze okreÊla umowa ustanawiajàca
u˝ytkowanie górnicze pod warunkiem uzyskania koncesji.
Przepis art. 83 pr. g.g. wskazujàcy,
˝e wysokoÊç i sposób uiszczania wynagrodzenia za u˝ytkowanie górnicze ustala si´ w umowie, nie dotyczy
z∏ó˝ znajdujàcych si´ w granicach
przestrzennych nieruchomoÊci, stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa
(mo˝liwoÊç znajdowania si´ w granicach nieruchomoÊci innych dóbr
ni˝ z∏o˝e, np. naturalnych pustek
wykorzystywanych do magazynowww.dashofer.pl

wania substancji, wydaje si´ pozbawiona praktycznego znaczenia ze
wzgl´du na przepisy regulujàce granice przestrzenne nieruchomoÊci).
Gdzie ustala si´ wysokoÊç
i sposób uiszczenia
wynagrodzenia?
WysokoÊç wynagrodzenia i sposób
jego uiszczania zostajà okreÊlone
w umowie zawieranej mi´dzy organem reprezentujàcym w∏aÊciciela
(Skarb Paƒstwa) a u˝ytkownikiem
górniczym. Oznacza to znacznà swobod´ stron w ustalaniu zarówno
wielkoÊci op∏aty, jak i sposobu jego
uiszczania. Przes∏ankà wp∏ywajàcà
na wysokoÊç wynagrodzenia mo˝e
byç np. wielkoÊç przestrzeni obj´tej u˝ytkowaniem. W zale˝noÊci od
sytuacji umowa mo˝e obejmowaç
albo tylko mo˝liwoÊç u˝ywania
wspomnianej przestrzeni (np. w celu
przeprowadzenia prac geologicznych), albo tak˝e uprawnienie do
pobierania znajdujàcych si´ w jej
granicach po˝ytków (w przypadku
wydobywania kopaliny).
W pewnych przypadkach wysokoÊç
wynagrodzenia mo˝e byç uzale˝niona
od stanowiska podmiotu ubiegajàcego si´ o nabycie prawa u˝ytkowania górniczego. Ustanowienie u˝ytkowania górniczego mo˝e byç poprzedzone przetargiem. Szczegó∏y
w omawianym zakresie reguluje
Rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie
przetargu na nabycie prawa u˝ytkowania górniczego (Dz.U. Nr 156,
poz. 1816). Z treÊci § 9 ust. 1 pkt 5
tego rozporzàdzenia wynika, ˝e proponowana wysokoÊç wynagrodzenia za nabycie prawa u˝ytkowania
górniczego jest jednym z niezb´dnych elementów oferty sk∏adanej
przez podmiot ubiegajàcy si´ o nabycie prawa u˝ytkowania górniczego.
Ustawodawca wprowadzi∏ mo˝liwoÊç wyboru dwóch metod uiszczania wynagrodzenia: jednorazowo
lub w ratach. Wynagrodzenie sta-

nowi bezpoÊrednio dochód Skarbu
Paƒstwa. Nie mo˝e ono byç zatem
wnoszone na rzecz jakiegokolwiek
funduszu pozabud˝etowego, w szczególnoÊci do Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej.
II) Op∏ata eksploatacyjna za wydobytà kopalin´
Kopaliny podstawowe
i pospolite
Zgodnie z Prawem geologicznym
do kopalin podstawowych zalicza
si´:
➢ w´giel kamienny i brunatny,
metan z w´gla kamiennego, rop´
naftowà i gaz ziemny,
➢ kruszce metali szlachetnych,
rudy metali (z wyjàtkiem darniowych rud ˝elaza), ∏àcznie z rudami pierwiastków rzadkich zakresie promieniotwórczych,
➢ apatyt, baryt, fluoryt, fosforyt,
gips i anhydryt, piryt, siark´ rodzimà, sole potasowe i potasowo-magnezowe, sole strontu i sól
kamiennà,
➢ azbest, betonit, diatomit, dolomit, gliny, grafit, kaolin, kamienie szlachetne i ozdobne, kwarc,
kwarcyt, magnezyt, miki, marmury i wapienie krystaliczne,
piaski formierskie i szklarskie,
skalenie i ziemi´ krzemionkowà,
➢ wszystkie kopaliny wyst´pujàce
w granicach obszarów morskich
Rzeczpospolitej Polskiej,
➢ kopaliny podstawowe, uj´te
w Rozporzàdzeniu Rady Ministrów z 14 lutego 2006 r. par. 5
(Dz.U. z 27 lutego 2006 r.).
Wszystkie pozosta∏e surowce zalicza si´ do kopalin pospolitych.
Czym jest op∏ata
eksploatacyjna?
Przedsi´biorca wydobywajàcy kopalin´ ze z∏o˝a uiszcza op∏at´ eksploatacyjnà. Ustala si´ jà jako iloczyn
stawki op∏aty eksploatacyjnej dla
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danego rodzaju kopaliny i iloÊci
kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym.
Mo˝liwoÊç modyfikacji obowiàzujàcej stawki zgodnie z treÊcià art. 84
ust. 3 pr. g.g. istnieje jedynie w przypadku op∏aty eksploatacyjnej za
wydobytà kopalin´ towarzyszàcà.
W takim przypadku op∏at´ ustala
si´ jako iloczyn 50% kwoty stawki
op∏aty eksploatacyjnej dla danego
rodzaju kopaliny i iloÊci kopaliny
towarzyszàcej, wydobytej w okresie rozliczeniowym. ˚aden przepis
jednak nie definiuje poj´cia „kopalina towarzyszàca”. Nale˝y zatem
przyjàç, ˝e o statusie kopaliny jako
„g∏ównej” bàdê „towarzyszàcej”
ka˝dorazowo b´dzie decydowaç
treÊç decyzji koncesyjnej.
Jakie sà op∏aty?
Rozró˝nia dwa rodzaje op∏at eksploatacyjnych:
➢ podstawowà (84 pr. g.g.) –
przedsi´biorca wydobywajàcy
kopalin´ ze z∏o˝a uiszcza op∏at´
eksploatacyjnà za wydobytà
kopalin´, stawki te dla poszczególnych rodzajów kopalin okreÊla
Rozporzàdzenie Rady Ministrów
(wskazane poni˝ej);
➢ podwy˝szonà – (art. 85a ust. 1 i 2
pr. g.g.) – w przypadku wydobywania kopaliny bez wymaganej
koncesji lub z ra˝àcym naruszeniem jej warunków, w∏aÊciwe
organy ustalajà, w drodze decyzji,
prowadzàcemu takà dzia∏alnoÊç
op∏at´ eksploatacyjnà w wysokoÊci osiemdziesi´ciokrotnej
stawki op∏aty eksploatacyjnej dla
danego rodzaju kopaliny, pomno˝onej przez iloÊç wydobytej
w ten sposób kopaliny, stosujàc
stawki obowiàzujàce w dniu
wszcz´cia post´powania.
Kto okreÊla stawki?
Stawki op∏at eksploatacyjnych
okreÊla w drodze rozporzàdzenia
Rada Ministrów. Obecnie obowià-
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zuje rozporzàdzenie z dnia 17 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2006 Nr 214,
poz. 1574), które wesz∏o w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2007 r. W za∏àczniku do rozporzàdzenia jest 58 pozycji.
Stawki wahajà si´ od 0 do ponad 5 z∏
za m szeÊç, bàdê ton´ (jedynie stawka dla kamieni ozdobnych i pó∏szlachetnych jest podana w kilogramach).

✔

PAMI¢TAJ!

Górne i dolne granice stawek op∏at
eksploatacyjnych, okreÊlone w za∏àczniku do ustawy, podlegajà corocznie zmianie stosownie do Êredniorocznego wskaênika cen towarów
i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em,
planowanego w ustawie bud˝etowej na dany rok kalendarzowy.
Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska og∏asza, w drodze obwieszczenia, w publikatorze „Monitor
Polski”, górne i dolne granice
stawek op∏at eksploatacyjnych na
nast´pny rok kalendarzowy, zaokràglajàc je w gór´ do pe∏nych groszy.
Na 2007 rok obowiàzuje Obwieszczenie Ministra Ârodowiska z dnia
26 lipca 2006 r. w sprawie górnych
i dolnych granic stawek op∏at eksploatacyjnych na rok 2007.
Minister Êrodowiska poda∏ tak˝e
nowe, wy˝sze stawki dla poszukujàcych nowych z∏ó˝. Znalaz∏y si´
one w obwieszczeniu w sprawie stawek op∏at za dzia∏alnoÊç polegajàcà
na poszukiwaniu, rozpoznawaniu
z∏ó˝ kopalin, magazynowaniu substancji oraz sk∏adowaniu odpadów
na rok 2007 (MP Nr 53, poz. 575).
Kto ustala op∏at´
i gdzie si´ jà wp∏aca?
Op∏at´ eksploatacyjnà przedsi´biorca
ustala kwartalnie we w∏asnym zakresie i wnosi jà, bez wezwania, na
rachunki bankowe podmiotów okreÊlonych w art. 86, czyli Narodowego
Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej oraz gminy
(gmin), na terenie której (których)
prowadzone jest wydobycie.
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Termin na wniesienie tych op∏at to
miesiàc po up∏ywie ka˝dego kwarta∏u. W tym samym terminie jest on
zobowiàzany przedstawiç organowi koncesyjnemu i podmiotom
okreÊlonym w art. 86 kopie dowodów dokonanych wp∏at, a tak˝e informacj´ zawierajàcà dane dotyczàce
nazwy przedsi´biorcy, z∏o˝a, rodzaju,
iloÊci wydobytej w kwartale kopaliny, przyj´tej stawki oraz wysokoÊci
ustalonej op∏aty, nazwy gminy,
a w przypadku gdy wydobywanie
prowadzone jest na terenie wi´cej
ni˝ jednej gminy, iloÊci wydobytej
kopaliny (ze wskazaniem wysokoÊci
iloÊci przypadajàcej na poszczególne
gminy), a tak˝e wysokoÊç op∏aty
przypadajàcej dla poszczególnych
gmin. Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 3 grudnia 2001 r.
w sprawie wzorów druków informacji dotyczàcej op∏aty eksploatacyjnej za wydobytà kopalin´ ze
z∏o˝a wskazuje na zasady uiszczania tych op∏at.
Co w przypadku
niedope∏nienia
obowiàzku zap∏aty?
Zgodnie z art. 84 ust. 10 pr. g.g.,
w razie niedope∏nienia przez przedsi´biorc´ obowiàzku wniesienia
op∏aty eksploatacyjnej lub niez∏o˝enia informacji, o której mowa
powy˝ej, albo w razie z∏o˝enia informacji nasuwajàcej zastrze˝enia,
organ koncesyjny na podstawie
w∏asnych ustaleƒ, wydaje decyzj´,
w której okreÊla wysokoÊç nale˝nej op∏aty, stosujàc stawk´ obowiàzujàcà w okresie rozliczeniowym,
którego dotyczy ustalona op∏ata.
Ustalenie wysokoÊci op∏aty eksploatacyjnej w ten sposób nie oznacza jednak, ˝e dopiero z tà chwilà
powstaje obowiàzek uiszczenia tej
op∏aty.
Obowiàzek zap∏aty powstaje z chwilà
wydobycia kopaliny, a staje si´
wymagalny w terminie miesiàca po
up∏ywie kwarta∏u, w którym dosz∏o
do wydobycia. Decyzja organu konwww.dashofer.pl
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cesyjnego okreÊla jedynie wysokoÊç
nale˝nej op∏aty.
W przypadku wydobywania kopalin, odbywajàcego si´ na podstawie
udzielonej koncesji, ustalenie organu,
który uprawniony jest do wydania
decyzji okreÊlajàcej wysokoÊç op∏aty,
nie budzi wàtpliwoÊci. Chodzi bowiem o organ, który wyda∏ koncesj´.
W zale˝noÊci zatem od rodzaju kopaliny organem tym b´dzie Minister
Ârodowiska lub wojewoda, lub starosta (art. 16 pr. g.g.).
Bardziej z∏o˝ony jest natomiast
przypadek uregulowany w art. 37
ust. 2 pr. g.g. O ile wydaje si´ nie
budziç wàtpliwoÊci, ˝e w przypadku
prowadzenia prac geologicznych
na podstawie koncesji organem
w∏aÊciwym jest organ, który wyda∏
decyzj´ koncesyjnà, o tyle nie jest
jasne, który organ w∏adny jest
okreÊliç wysokoÊç nale˝nej op∏aty
eksploatacyjnej w przypadku, gdy
do wydobycia kopaliny dosz∏o w trakcie prac geologicznych nieobj´tych
koncesjonowaniem (np. podczas
prowadzenia prac geologicznych w
celu poznania budowy geologicznej kraju). Wobec braku wyraênej
regulacji w tym przedmiocie mo˝liwe do przyj´cia jest zarówno
rozwiàzanie, w myÊl którego w takim
przypadku op∏aty nie mo˝na wymierzyç, jak i wyk∏adnia przyjmujàca, ˝e w∏aÊciwoÊç organu nale˝y
wtedy ustaliç, bioràc pod uwag´
rodzaj wydobytej kopaliny. Za drugà
z mo˝liwoÊci wydaje si´ poÊrednio
przemawiaç treÊç art. 37 ust. 2 pr. g.g.,
który odsy∏a tak˝e do przepisów
o „wydobywaniu kopalin”. Zagadnienie to nie jest jednak jasne.
Kto uiszcza op∏at´?
Podmiotem zobowiàzanym do uiszczenia op∏aty eksploatacyjnej (podstawowej) jest przedsi´biorca, a wi´c
podmiot posiadajàcy koncesj´ na
wydobywanie kopaliny (zob. art. 6
pkt 6 pr. g.g.). Stosownie do art. 37
ust. 2 pr. g.g., obowiàzek uiszczewww.dashofer.pl

nia op∏aty eksploatacyjnej cià˝y równie˝ na podmiocie, który w trakcie
prowadzenia prac geologicznych
wydoby∏ kopalin´ lub zagospodarowa∏ kopalin´ wydobywajàcà si´
samoistnie. Mo˝e nim byç zarówno
wykonawca prac geologicznych,
jak i przedsi´biorca legitymujàcy
si´ koncesjà na wykonanie takich
prac (w przypadku, gdy sà to dwa
ró˝ne podmioty).
Przychód

Op∏at´ t´ ustala si´ jako iloczyn
stawki op∏aty i iloÊci kilometrów
kwadratowych terenu, na którym
jest prowadzona dzia∏alnoÊç.

✔

WA˚NE!
WysokoÊç op∏aty oraz terminy i sposób jej wniesienia ustala si´ w koncesji. Kopie dowodów wniesionych
op∏at przedsi´biorca przedstawia
niezw∏ocznie w∏aÊciwemu organowi koncesyjnemu i podmiotom
okreÊlonym w art. 86.

Stawki dla przedsi´biorcy,
który uzyska∏ koncesj´
na dzia∏alnoÊç
koncesjonowanà

Stawka op∏aty za dzia∏alnoÊç polegajàcà na poszukiwaniu z∏ó˝ kopalin dla poszczególnych grup kopalin
za kilometr kwadratowy wynosi:
1) kopaliny energetyczne:
a) ropa naftowa, gaz ziemny
i metan z w´gla kamiennego
– 100 z∏,
b) w´giel kamienny – 500 z∏,
c) w´giel brunatny – 200 z∏;
2) rudy metali i metale w stanie
rodzimym – 100 z∏;
3) kopaliny chemiczne – 100 z∏;
4) kopaliny skalne (w tym torfy
i rudy darniowe):
a) w obszarach làdowych –
1 000 z∏,
b) w obszarach morskich – 100 z∏;
5) wody podziemne uznane za
kopaliny:
a) wody lecznicze i solanki –
500 z∏,
b) wody termalne – 200 z∏.

Przedsi´biorca, który uzyska∏ koncesj´ na dzia∏alnoÊç poszukiwania
lub rozpoznawania z∏ó˝ kopalin
oraz bezzbiornikowego magazynowania substancji i sk∏adowania
odpadów w górotworze, w tym
w podziemnych wyrobiskach górniczych, uiszcza op∏at´ z tytu∏u:
1) poszukiwania lub rozpoznawania z∏ó˝ kopalin;
2) bezzbiornikowego magazynowania substancji w górotworze,
w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;
3) sk∏adowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych
wyrobiskach górniczych.

Stawka op∏aty za dzia∏alnoÊç polegajàcà na rozpoznawaniu z∏ó˝
kopalin oraz ∏àcznie na poszukiwaniu i rozpoznawaniu z∏ó˝ kopalin
dla poszczególnych grup kopalin
za kilometr kwadratowy wynosi:
1) kopaliny energetyczne:
a) ropa naftowa, gaz ziemny
i metan z w´gla kamiennego
– 200 z∏,
b) w´giel kamienny – 1 000 z∏,
c) w´giel brunatny – 500 z∏;
2) rudy metali i metale w stanie
rodzimym – 200 z∏;
3) kopaliny chemiczne – 1 000 z∏;
4) kopaliny skalne (w tym torfy
i rudy darniowe):

Op∏ata eksploatacyjna w 60% stanowi dochód gminy, na terenie której
jest prowadzona dzia∏alnoÊç obj´ta
koncesjà, w 40% natomiast dochód
Narodowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.
Je˝eli dzia∏alnoÊç ta jest prowadzona
na terenie wi´cej ni˝ jednej gminy,
op∏aty stanowià dochód tych gmin
proporcjonalnie do iloÊci wydobywanej kopaliny i wielkoÊci przestrzeni obj´tej dzia∏alnoÊcià. Je˝eli
dzia∏alnoÊç jest prowadzona w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, op∏aty z tego
tytu∏u stanowià w ca∏oÊci dochód
Narodowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.
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a) w obszarach làdowych –
10 000 z∏,
b) w obszarach morskich –
2 500 z∏;
5) wody podziemne uznane za
kopaliny:
a) wody lecznicze i solanki –
800 z∏,
b) wody termalne – 500 z∏.
W przypadku zmiany okresu, na
jaki zosta∏a udzielona koncesja,
w decyzji zmieniajàcej koncesj´ ponownie ustala si´ op∏at´ za dzia∏alnoÊç polegajàcà na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu z∏ó˝ kopalin, stosujàc stawki obowiàzujàce
w dniu wszcz´cia post´powania.
Op∏at´ z tytu∏u bezzbiornikowego
magazynowania substancji w górotworze, w tym w podziemnych
wyrobiskach górniczych, ustala si´
kwartalnie jako iloczyn stawki op∏aty
oraz iloÊci substancji wprowadzonych do górotworu, w tym do podziemnych wyrobisk górniczych.
Stawka op∏aty wynosi w przypadku
magazynowania:
1) substancji gazowych – 1,51 z∏/
tys. m3,
2) substancji ciek∏ych – 3,00 z∏/t,
3) innych, niewymienionych w pkt 1
i 2 substancji – 1,50 z∏/t.
Op∏at´ z tytu∏u sk∏adowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,
ustala si´ kwartalnie, jako iloczyn
stawki op∏aty i iloÊci umieszczonych
w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, odpadów. Stawka op∏aty wynosi w przypadku sk∏adowania:
1) odpadów niebezpiecznych –
62,17 z∏/t,
2) odpadów innych ni˝ niebezpieczne – 4,76 z∏/t,
3) odpadów oboj´tnych – 3,57 z∏/t.
Stawki op∏at podlegajà corocznie
zmianie stosownie do Êredniorocznego wskaênika cen towarów i us∏ug
konsumpcyjnych ogó∏em, planowanego w ustawie bud˝etowej na dany
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rok kalendarzowy. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska og∏asza,
w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
stawki op∏at na nast´pny rok kalendarzowy.
PAMI¢TAJ!
✔
Op∏aty z tytu∏u bezzbiornikowego
magazynowania substancji w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych; sk∏adowania
odpadów w górotworze, w tym
w podziemnych wyrobiskach górniczych wnosi si´ w terminie jednego miesiàca po up∏ywie ka˝dego
kwarta∏u.

W tym samym terminie przedsi´biorca przedstawia organowi koncesyjnemu i podmiotom okreÊlonym
w art. 86 kopie dowodów dokonanych wp∏at, a tak˝e informacj´ zawierajàcà:
1) w przypadku bezzbiornikowego magazynowania substancji
w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, dane dotyczàce nazwy
przedsi´biorcy, nazwy magazynu, rodzaju i iloÊci wprowadzonych w kwartale substancji,
przyj´tej stawki oraz wysokoÊci
ustalonej op∏aty, nazwy gminy,
a w przypadku gdy dzia∏alnoÊç
bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz sk∏adowania odpadów w górotworze,
w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, jest prowadzona na terenie wi´cej ni˝ jednej
gminy – iloÊç wprowadzonych
substancji, a tak˝e wysokoÊç
op∏aty przypadajàcej na poszczególne gminy;
2) w przypadku sk∏adowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, dane dotyczàce nazwy
przedsi´biorcy, nazwy sk∏adowiska, rodzaju i iloÊci umieszczonych w kwartale odpadów,
przyj´tej stawki oraz wysokoÊci
ustalonej op∏aty, nazwy gminy,
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a w przypadku gdy dzia∏alnoÊç
bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz sk∏adowania
odpadów w górotworze, w tym
w podziemnych wyrobiskach
górniczych jest prowadzona na
terenie wi´cej ni˝ jednej gminy
– iloÊç umieszczonych odpadów,
a tak˝e wysokoÊç op∏aty przypadajàcej na poszczególne gminy.
W razie niedope∏nienia przez przedsi´biorc´ obowiàzku wniesienia
op∏aty lub niez∏o˝enia informacji,
o której mowa powy˝ej, albo w razie
z∏o˝enia informacji nasuwajàcej
zastrze˝enia, organ koncesyjny na
podstawie w∏asnych ustaleƒ wydaje
decyzj´, w której okreÊla wysokoÊç
nale˝nej op∏aty, stosujàc stawk´
op∏aty obowiàzujàcà w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy ustalona op∏ata.
Sankcje za naruszenie
przepisów ustawy
W przypadku wydobywania kopaliny
bez wymaganej koncesji lub z ra˝àcym naruszeniem jej warunków,
w∏aÊciwe organy ustalajà, w drodze
decyzji, prowadzàcemu takà dzia∏alnoÊç, op∏at´ eksploatacyjnà w wysokoÊci osiemdziesi´ciokrotnej stawki
op∏aty eksploatacyjnej dla danego
rodzaju kopaliny, pomno˝onej
przez iloÊç wydobytej w ten sposób
kopaliny, stosujàc stawki obowiàzujàce w dniu wszcz´cia post´powania.
Organami w∏aÊciwymi w sprawie
ustalania op∏at sà:
1) za wydobywanie bez wymaganej koncesji:
a) kopalin podstawowych i w granicach obszarów morskich –
minister w∏aÊciwy do spraw
Êrodowiska,
b) pozosta∏ych kopalin – w∏aÊciwy starosta;
2) za wydobywanie kopaliny z ra˝àcym naruszeniem warunków
koncesji – w∏aÊciwy organ koncesyjny.
www.dashofer.pl
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W razie prowadzenia dzia∏alnoÊci
innej ni˝ okreÊlona powy˝ej bez
wymaganej koncesji lub z ra˝àcym
naruszeniem jej warunków, w∏aÊciwe
organy ustalajà, w drodze decyzji,
op∏at´ w wysokoÊci:
1) za poszukiwanie lub rozpoznawanie z∏ó˝ kopalin bez wymaganej koncesji, za ka˝dy kilometr kwadratowy terenu, na
którym prowadzona jest dzia∏alnoÊç – 50 000 z∏; ka˝dy rozpocz´ty kilometr kwadratowy
terenu liczy si´ jako ca∏y;
2) za poszukiwanie lub rozpoznawanie z∏ó˝ kopalin z ra˝àcym
naruszeniem warunków koncesji
– trzykrotnà wysokoÊç op∏aty za
t´ dzia∏alnoÊç, ustalonà w koncesji;
3) za bezzbiornikowe magazynowanie substancji w górotworze,
w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, bez wymaganej koncesji – 8 000 z∏ za jeden
metr szeÊcienny wykorzystanej
przestrzeni;
4) za bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub sk∏adowanie

odpadów w górotworze, w tym
w podziemnych wyrobiskach
górniczych, z ra˝àcym naruszeniem warunków koncesji – trzykrotnà wysokoÊç op∏aty za t´
dzia∏alnoÊç, ustalonà w koncesji;
5) za jednostk´ (Mg) sk∏adowanych odpadów w górotworze,
w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, bez wymaganej koncesji – dziesi´ciokrotnej
stawki op∏aty przewidzianej za
sk∏adowanie w Êrodowisku odpadów okreÊlonej grupy; podzia∏
na grupy odpadów i jednostkowe
stawki op∏at okreÊlajà przepisy
dotyczàce klasyfikacji odpadów
i op∏at za ich umieszczanie na
sk∏adowisku.

dowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych
wyrobiskach górniczych, oraz
poszukiwania i rozpoznawania z∏ó˝ kopalin w granicach
obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej – minister
w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska;
2) za dzia∏alnoÊç prowadzonà z ra˝àcym naruszeniem warunków
koncesji w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania z∏ó˝ kopalin, bezzbiornikowego magazynowania substancji lub sk∏adowania odpadów w górotworze,
w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych – organ koncesyjny.

Organami w∏aÊciwymi do ustalania op∏at karnych wskazanych
powy˝ej sà:
1) za dzia∏alnoÊç prowadzonà bez
wymaganej koncesji w zakresie:
a) poszukiwania lub rozpoznawania z∏ó˝ kopalin – starosta,
b) bezzbiornikowego magazynowania substancji lub sk∏a-

Korzystanie z wód
W przypadku wydobywania kopaliny wyst´pujàcej pod wodami powierzchniowymi, przedsi´biorca
uiszczajàcy op∏at´ eksploatacyjnà
nie ponosi op∏aty za szczególne korzystanie z wód.
Paulina Grabowska

Systemy gospodarki
odpadami w UE

94/62/WE w sprawie opakowaƒ
i odpadów opakowaniowych.

Po wejÊciu do Unii Europejskiej
Polska rozpocz´∏a tworzenie systemów gospodarki odpadami. Oparto
je na odpowiedzialnoÊci producenta
za ten produkt „od ko∏yski po grób”,
w tym równie˝ za odpad po tym
produkcie.

Na podstawie tej dyrektywy wprowadzono obowiàzek zapewnienia
odzysku i recyklingu cz´Êci odpadów opakowaniowych. Obowiàzek
ten zosta∏ okreÊlony w formie wskaênika procentowego odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
w stosunku do ∏àcznej masy opakowaƒ wprowadzonych na rynek, jaki
muszà osiàgnàç kraje cz∏onkowskie
Unii Europejskiej.

Finanse
Op∏ata depozytowa
Op∏ata depozytowa jest to op∏ata
pobierana przy sprzeda˝y detalicznej akumulatorów o∏owiowych
(kwasowych) jako osobnych produktów, której zwrot nast´puje
po przekazaniu zu˝ytego akumulatora sprzedawcy detalicznemu
tych akumulatorów lub do punktu
systemu zbiórki zu˝ytych akumulatorów, zorganizowanego przez
przedsi´biorc´ wprowadzajàcego
akumulatory do obrotu.
W Polsce zasady dotyczàce tej
op∏aty reguluje Ustawa o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej
z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U.
z 2001 r. Nr 63, poz. 639).
www.dashofer.pl

✔

WA˚NE!
Systemy gospodarki odpadami wprowadzi∏a Dyrektywa Parlamentu
i Rady Europejskiej Nr 94/62/EC
z dnia 20 grudnia 1994 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych znowelizowana Dyrektywà
Parlamentu Europejskiego i Rady
Nr 2004/12/WE z dnia 11 lutego
2004 r. zmieniajàca Dyrektyw´

W przypadku op∏aty depozytowej
zwolnienie z op∏aty przy zwrocie
starego akumulatora w momencie
zakupu nowego lub zwrot op∏aty
depozytowej w przypadku zwrotu
zu˝ytego akumulatora, w punkcie
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sprzeda˝y detalicznej lub przez system zbiórki odpadów pou˝ytkowych stworzony przez producentów i importerów akumulatorów,
zach´ca u˝ytkowników akumulatorów do zwrotu starych, zu˝ytych.

sprzedawcy kosztem uzyskania
przychodów.
Zwrot op∏aty

Takie rozwiàzanie jest rekomendowane przez Dyrektyw´ UE nr
91/157/EEC, która reguluje post´powanie dotyczàce odzysku i kontrolowanej likwidacji zu˝ytych baterii
i akumulatorów zawierajàcych szkodliwe substancje.

W przypadku, gdy sprzedawca pobra∏ op∏at´ depozytowà, a kupujàcy
w terminie 30 dni od daty sprzeda˝y
akumulatora przyniós∏ do punktu
sprzeda˝y zu˝yty akumulator, sprzedawca ma obowiàzek zwróciç op∏at´
depozytowà. Sprzedawca odnotowuje zwrot na fakturze VAT lub
paragonie fiskalnym.

Praktyka

Obowiàzki sprzedawcy

Sprzedawca detaliczny akumulatora kwasowo-o∏owiowego jest
zobowiàzany przy jego sprzeda˝y
do przyj´cia zu˝ytego akumulatora
oraz do pobrania op∏aty depozytowej, je˝eli przy sprzeda˝y akumulatora kupujàcy nie przekaza∏ mu
zu˝ytego akumulatora. Stawka
op∏aty depozytowej wynosi 30 z∏
za sztuk´. Sprzedawca potwierdza
na fakturze VAT lub paragonie
fiskalnym wysokoÊç pobranej op∏aty depozytowej.

Sprzedawca detaliczny jest zobowiàzany do umieszczenia w punkcie sprzeda˝y akumulatora kwasowo-o∏owiowego, w widocznym
miejscu, wywieszki informujàcej o:
1) warunkach i trybie zwrotu
zu˝ytego akumulatora i odbioru
op∏aty depozytowej w punkcie
sprzeda˝y detalicznej i punktach
systemu zbierania zu˝ytych
akumulatorów, zorganizowanych przez przedsi´biorców,
które akumulatory kwasowo-o∏owiowe sprzedajà,
2) okreÊlonym w przepisach o Inspekcji Handlowej prawie do
sk∏adania skarg i wniosków,
dotyczàcych nieprawid∏owoÊci
w realizacji zobowiàzaƒ wynikajàcych z ustawy przez sprzedawc´ detalicznego,
3) instytucji, do której nale˝y sk∏adaç skargi i wnioski dotyczàce
nieprawid∏owoÊci w realizacji
przez sprzedawc´ zobowiàzaƒ
wynikajàcych z ustawy.

Op∏ata a VAT
Do celów podatku dochodowego,
stosownie do art. 12 ust 1 pkt 1
Ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych, przychodami sà
otrzymane pieniàdze. Zatem w chwili
pobrania op∏aty depozytowej u sprzedawcy powstaje przychód podatkowy, wp∏ywajàcy na dochód opodatkowania. Je˝eli sprzedawca zwróci
op∏at´ depozytowà, to w tym momencie zwrot tej op∏aty staje si´ dla

Sposób magazynowania zu˝ytych
akumulatorów przez sprzedawc´
detalicznego nie mo˝e naruszaç przepisów szczególnych o zasadach
odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych.
Obowiàzki przedsi´biorcy,
który wprowadza do
obrotu akumulatory
Przedsi´biorca wytwarzajàcy, importujàcy lub dokonujàcy nabycia w UE
akumulatorów kwasowo-o∏owiowych jest zobowiàzany do∏àczyç do
produktu informacj´ o warunkach
i trybie zwrotu zu˝ytego akumulatora oraz o w∏asnych punktach systemu zbierania tego odpadu. Jest on
zobowiàzany do odebrania na w∏asny
koszt od sprzedawcy detalicznego
zu˝ytych akumulatorów i przekazania ich do recyklingu.
Je˝eli zwrot pobranej op∏aty depozytowej w punkcie sprzeda˝y detalicznej jest niemo˝liwy z powodu
jego likwidacji lub przerwy w dzia∏alnoÊci, przedsi´biorca o którym
mowa powy˝ej, jest zobowiàzany,
przez w∏asne punkty systemu zbierania, do przyj´cia zu˝ytego akumulatora wprowadzonego przez
niego do obrotu i zwrotu op∏aty
depozytowej, w terminie 45 dni od
dnia sprzeda˝y produktu.
Przedsi´biorca powinien równie˝
na w∏asny koszt odebraç wszystkie
zu˝yte akumulatory z innych miejsc
ni˝ punkty sprzeda˝y detalicznej
i przekazaç je do recyklingu.
Paulina Grabowska

Finanse
Podatek leÊny
Zgodnie z Ustawà o podatku leÊnym z dnia 30 paêdziernika 2002 r.
(Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682)
przedmiotem opodatkowania podatkiem leÊnym sà grunty leÊne
sklasyfikowane w ewidencji grun-
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tów i budynków jako lasy, z wyjàtkiem lasów zaj´tych na wykonywanie innej dzia∏alnoÊci gospodarczej ni˝ dzia∏alnoÊç leÊna.
Kto podlega podatkowi?
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Podatkowi podlegajà osoby fizyczne,
osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadajàce osobowoÊci
prawnej, które sà:
1) w∏aÊcicielami lasów,
2) posiadaczami samoistnymi lasów,
www.dashofer.pl
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3) u˝ytkownikami wieczystymi
lasów,
4) w niektórych przypadkach posiadaczami zale˝nymi lasu (gdy
las stanowi w∏asnoÊç Skarbu
Paƒstwa lub jednostki samorzàdu
terytorialnego).
Obowiàzek podatkowy od lasów
pozostajàcych w zarzàdzie Paƒstwowego Gospodarstwa LeÊnego Lasy
Paƒstwowe, zwanego dalej „Lasami
Paƒstwowymi”, oraz wchodzàcych
w sk∏ad Zasobu W∏asnoÊci Rolnej
Skarbu Paƒstwa, nieobj´tych obowiàzkiem podatkowym na podstawie pkt 4 powy˝ej cià˝y odpowiednio na jednostkach organizacyjnych
Agencji W∏asnoÊci Rolnej Skarbu
Paƒstwa i Lasów Paƒstwowych.
Je˝eli las znajduje si´ w posiadaniu
samoistnym, obowiàzek podatkowy
w zakresie podatku leÊnego cià˝y
na posiadaczu samoistnym. Posiadanie samoistne oznacza, ˝e dana
osoba sprawuje faktyczne w∏adanie
rzeczà, które mo˝e wynikaç z prawa
w∏asnoÊci i nie byç zwiàzane z ˝adnym prawem. Posiadanie samoistne
jest stanem faktycznym, w odró˝nieniu od w∏asnoÊci, które jest prawem.
Posiadanie samoistne w przypadku
lasu mo˝e oznaczaç, ˝e dana osoba
czerpie z lasu po˝ytki, ogradza las
itp.
Je˝eli las jest wspó∏w∏asnoÊcià lub
znajduje si´ w posiadaniu dwóch
lub wi´cej podmiotów, stanowi wówczas odr´bny przedmiot opodatkowania podatkiem leÊnym, a obowiàzek podatkowy cià˝y solidarnie
na wszystkich wspó∏w∏aÊcicielach
lub posiadaczach.
Co stanowi podstaw´
opodatkowania? Ile
wynosi podatek?
Podstaw´ opodatkowania podatkiem leÊnym stanowi powierzchnia lasu, wyra˝ona w hektarach,
wynikajàca z ewidencji gruntów
i budynków.
www.dashofer.pl

✔

WA˚NE!
Podatek leÊny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartoÊç pieni´˝nà 0,220 m3 drewna, obliczanà
wed∏ug Êredniej ceny sprzeda˝y
drewna uzyskanej przez nadleÊnictwa
za pierwsze trzy kwarta∏y roku poprzedzajàcego rok podatkowy.
Do tej ceny nie wlicza si´ kwoty podatku od towarów i us∏ug. Ârednià
cen´ sprzeda˝y drewna ustala si´
na podstawie komunikatu Prezesa
G∏ównego Urz´du Statystycznego,
og∏aszanego w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” w terminie 20 dni
po up∏ywie trzeciego kwarta∏u.

✔

WA˚NE!
Obecnie, zgodnie z Komunikatem
Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego z dnia 20 paêdziernika
2006 r. w sprawie Êredniej ceny
sprzeda˝y drewna, obliczonej wed∏ug
Êredniej ceny drewna uzyskanej
przez nadleÊnictwa za pierwsze
trzy kwarta∏y 2006 r., Êrednia cena
sprzeda˝y drewna, obliczona wed∏ug
Êredniej ceny drewna uzyskanej przez
nadleÊnictwa za pierwsze trzy kwarta∏y 2006 r., wynios∏a 133,70 z∏ za
1 m3.
Rada gminy mo˝e obni˝yç kwot´
stanowiàcà Êrednià cen´ sprzeda˝y
drewna, przyjmowanà jako podstawa obliczania podatku leÊnego na
obszarze gminy.
Dla lasów ochronnych oraz lasów
wchodzàcych w sk∏ad rezerwatów
przyrody i parków narodowych
stawka podatku leÊnego ulega obni˝eniu o 50%.
Kiedy powstaje
obowiàzek podatkowy?
Obowiàzek podatkowy powstaje
od pierwszego dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym
zaistnia∏y okolicznoÊci uzasadniajàce powstanie tego obowiàzku,
a wygasa ostatniego dnia miesiàca,

w którym przesta∏y istnieç okolicznoÊci uzasadniajàce ten obowiàzek.
Je˝eli obowiàzek podatkowy powsta∏
lub wygas∏ w trakcie roku podatkowego, podatek leÊny za ten rok ustala
si´ proporcjonalnie do liczby miesi´cy, w których istnia∏ obowiàzek.
Je˝eli w trakcie roku podatkowego
las zosta∏ zaj´ty na wykonywanie
dzia∏alnoÊci gospodarczej innej ni˝
dzia∏alnoÊç leÊna lub po zaprzestaniu wykonywania tej dzia∏alnoÊci
przywrócono dzia∏alnoÊç leÊnà, albo
z innych powodów jego powierzchnia uleg∏a zmniejszeniu lub zwi´kszeniu, kwota nale˝nego podatku
leÊnego ulega obni˝eniu lub podwy˝szeniu, poczynajàc od pierwszego
dnia miesiàca nast´pujàcego po
miesiàcu, w którym nastàpi∏a ta
zmiana („zmiany”).
Kto jest organem
podatkowym?
Organem podatkowym w∏aÊciwym
w sprawach podatku leÊnego jest
wójt (burmistrz, prezydent miasta).
Jak jest realizowany
obowiàzek podatkowy?
1) Osoby fizyczne sà zobowiàzane
z∏o˝yç organowi podatkowemu, w∏aÊciwemu ze wzgl´du
na miejsce po∏o˝enia lasu, informacje o lasach, sporzàdzone na
formularzach wed∏ug ustalonego
wzoru, w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia okolicznoÊci uzasadniajàcych powstanie albo wygaÊni´cie obowiàzku w podatku
leÊnym, lub o zaistnieniu zmian.
Wzory formularzy uchwala w drodze uchwa∏y rada gminy (dost´pne
sà w siedzibie lub na stronach
w∏aÊciwej rady gminy). Sà w nich
zawarte dane dotyczàce podmiotu
i przedmiotu opodatkowania, niezb´dne do wymiaru i poboru podatku leÊnego.
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Podatek leÊny na rok podatkowy od
osób fizycznych ustala, w drodze
decyzji, organ podatkowy w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce po∏o˝enia lasu.

✔

PAMI¢TAJ!
Podatek jest p∏atny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania
obowiàzku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja,
15 wrzeÊnia i 15 listopada roku
podatkowego.

Je˝eli w trakcie roku podatkowego
nastàpi∏o wygaÊni´cie obowiàzku
podatkowego w zakresie podatku
leÊnego lub zaistnia∏y zmiany, organ
podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którà ustalono ten podatek.
2) Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spó∏ki, nieposiadajàce osobowoÊci prawnej, jednostki organizacyjne
Lasów Paƒstwowych, a tak˝e
jednostki organizacyjne Agencji W∏asnoÊci Rolnej Skarbu
Paƒstwa sà zobowiàzane:
1) sk∏adaç, w terminie do dnia
15 stycznia organowi podatkowemu, w∏aÊciwemu ze
wzgl´du na miejsce po∏o˝enia
lasów, deklaracje na podatek
leÊny na dany rok podatkowy,
sporzàdzone na formularzu
wed∏ug ustalonego przez
rad´ w∏aÊciwej gminy wzoru,
a je˝eli obowiàzek podatkowy powsta∏ po tym dniu,
w terminie 14 dni od dnia wystàpienia okolicznoÊci uzasadniajàcych powstanie tego
obowiàzku;
2) odpowiednio skorygowaç
deklaracje w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni
od dnia zaistnienia tych
zmian;
3) wp∏acaç w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiàzku podatkowego obliczony w deklaracji podatek
leÊny na rachunek bud˝etu
w∏aÊciwej gminy, za poszcze-
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gólne miesiàce, do dnia 15 ka˝dego miesiàca.
Obowiàzek sk∏adania informacji
o lasach oraz deklaracji na podatek
leÊny dotyczy równie˝ podatników
korzystajàcych ze zwolnieƒ na
mocy przepisów ustawy. O zwolnieniach piszemy poni˝ej.

✔

UWAGA!
Je˝eli las stanowi wspó∏w∏asnoÊç
lub znajduje si´ w posiadaniu osób
fizycznych oraz jednoczeÊnie osób
prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spó∏ek, nieposiadajàcych osobowoÊci prawnej, osoby
fizyczne sk∏adajà deklaracj´ na
podatek leÊny oraz op∏acajà podatek na zasadach obowiàzujàcych
osoby prawne. W tym przypadku
osobie fizycznej nie jest dor´czana
decyzja ustalajàca wysokoÊç zobowiàzania podatkowego.

p∏atnika podatków, p∏atnika sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne lub
zdrowotne.
Szczegó∏owe zasady sk∏adania zg∏oszeƒ identyfikacyjnych i aktualizacyjnych w podatku leÊnym okreÊla
Rozporzàdzenie Ministra Finansów
z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie
trybu sk∏adania zg∏oszeƒ identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych
przez podatników podatku rolnego,
leÊnego i od nieruchomoÊci (Dz.U.
Nr 111, poz. 1291).
Sposób p∏atnoÊci
podatku leÊnego
Podatek mo˝na p∏aciç przelewem
na konto lub, w przypadku osób
fizycznych, gotówkà (je˝eli pobór
podatku dokonywany jest w formie
inkasa).
Zwolnienia

Rada gminy przez uchwa∏´ mo˝e
zarzàdziç pobór podatku leÊnego
w drodze inkasa oraz wyznaczyç
inkasentów i okreÊliç wysokoÊç
wynagrodzenia za inkaso. W gminach, w których rady gmin w drodze
uchwa∏y okreÊli∏y warunki i tryb
sk∏adania informacji o lasach oraz
deklaracji na podatek leÊny, za pomocà Êrodków komunikacji elektronicznej, mo˝liwe jest sk∏adanie
powy˝szych dokumentów przez
Internet.
Odpowiedni NIP
Podatnicy zobowiàzani sà do z∏o˝enia zg∏oszenia identyfikacyjnego
w organie podatkowym gminy
(miasta), w∏aÊciwym dla podatku leÊnego. Obowiàzek z∏o˝enia zg∏oszenia identyfikacyjnego nie dotyczy
podatników, którym urzàd skarbowy
nada∏ numer identyfikacji podatkowej (NIP), oraz podatników, którzy
dokonali w urz´dzie skarbowym zg∏oszenia identyfikacyjnego w zwiàzku
z wykonywaniem obowiàzków
podatnika podatku dochodowego,
od towarów i us∏ug lub akcyzowego,
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Zwalnia si´ od podatku leÊnego:
1) lasy z drzewostanem w wieku
do 40 lat;
2) lasy wpisane indywidualnie do
rejestru zabytków;
3) u˝ytki ekologiczne.
Rada gminy, w drodze uchwa∏y,
mo˝e wprowadziç inne zwolnienia
przedmiotowe ni˝ okreÊlone powy˝ej.
Z podatku zwalnia si´ tak˝e:
1) uczelnie;
2) szko∏y, placówki, zak∏ady kszta∏cenia i placówki doskonalenia
nauczycieli – publiczne i niepubliczne, oraz organy prowadzàce te
szko∏y, placówki i zak∏ady odpowiednio z tytu∏u zarzàdu, u˝ytkowania lub u˝ytkowania wieczystego nieruchomoÊci szkolnych;
3) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk;
4) prowadzàcych zak∏ady pracy
chronionej lub zak∏ady aktywnoÊci zawodowej w zakresie
lasów wymienionych w decyzji
w sprawie przyznania statusu
zak∏adu pracy chronionej lub
www.dashofer.pl
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zak∏adu aktywnoÊci zawodowej
lub zg∏oszonych wojewodzie –
zaj´tych na prowadzenie tego
zak∏adu, z wy∏àczeniem lasów,

?

które znajdujà si´ w posiadaniu
zale˝nym podmiotów nieb´dàcych prowadzàcymi zak∏ad pracy
chronionej lub zak∏ad aktyw-

noÊci zawodowej;
5) jednostki badawczo-rozwojowe;
6) przedsi´biorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego.
Paulina Grabowska

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania udziela Zbigiew Bieƒko.
wszystkie sk∏adowiska odpadów komunalnych b´dà musia∏y do 30 kwietnia 2007 r. posiadaç pozwo" Czy
lenie zintegrowane?
Nie. Obowiàzkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego najpóêniej
do dnia 30 kwietnia 2007 roku obj´te
zosta∏y sk∏adowiska o zdolnoÊci
przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dob´ lub ca∏kowitej pojemnoÊci ponad 25000 ton, wybudowane i oddane do u˝ytkowania do
30 paêdziernika 2000 roku. Obowiàzek ten wynika z pkt 5 za∏àcznika
do Rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia 26 lipca 2002 roku

w sprawie rodzajów instalacji mogàcych powodowaç znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo Êrodowiska jako ca∏oÊci (Dz.U. Nr 122,
poz. 1055).
Sk∏adowiska oddane do u˝ytkowania po tym terminie powinny ju˝
posiadaç takie pozwolenie w momencie rozpocz´cia pracy. Natomiast
sk∏adowiska o zdolnoÊci przyjmo-

wania mniejszej ni˝ 10 ton odpadów na dob´ i ca∏kowitej pojemnoÊci poni˝ej 25000 ton nie majà
obowiàzku posiadania pozwolenia
zintegrowanego. Nale˝y jednak
zauwa˝yç, ˝e podane parametry
(przyjmowanie 10 ton odpadów na
dob´ oraz 25000 ton pojemnoÊci)
spe∏nia zdecydowana wi´kszoÊç
sk∏adowisk odpadów komunalnych w Polsce.

UWAGA!
Dotyczy artyku∏u: „Op∏aty za usuni´cie drzewa lub krzewu” ze styczniowego wydania serwisu. Zmianà
z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 954) uchylono pkt 6 w ust. 6 art. 83 Ustawy o ochronie
przyrody. Zmiana ta niesie ze sobà koniecznoÊç uzyskania zezwolenia przy zamiarze usuni´cia drzew lub
krzewów niszczàcych nawierzchni´ i infrastruktur´ drogowà, ograniczajàcych widocznoÊç na ∏ukach i skrzy˝owaniach, z wy∏àczeniem rosnàcych na terenie nieruchomoÊci wpisanej do rejestru zabytków.
Równie˝ od 1 stycznia 2007 r. zniesiono op∏at´ skarbowà za z∏o˝enie wniosku i za∏àczników za usuni´cie
drzewa – rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2006 r. do art. 11 Ustawy o op∏acie skarbowej
(Dz.U. Nr 225, poz. 1635).
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Poradnik gospodarowania odpadami
Podr´cznik dla specjalistów i referentów ds. ochrony Êrodowiska
Publikacja pomo˝e Ci:

W publikacji mi´dzy innymi:

➢ uzyskaç pozwolenia w zakresie
gospodarki odpadami,

➢ Zasady post´powania z odpadami
niebezpiecznymi.

➢ naliczaç op∏aty za sk∏adowanie
odpadów,
➢ wyliczyç op∏at´ produktowà,

➢ Wzory i przyk∏ady wype∏nionych
dokumentów ewidencyjnych
wg obowiàzujàcych zasad ewidencji
odpadów.

➢ prawid∏owo prowadziç ewidencj´
odpadów,

➢ Zasady wykorzystania osadów
Êciekowych na cele nieprzemys∏owe.

➢ prawid∏owo interpretowaç prawo,
m.in.:

➢ Omówienie ulg podatkowych z tytu∏u
wykorzystania odpadów.

– ustaw´ o odpadach,
– ustaw´ o (…) op∏acie
produktowej,

➢ Orzecznictwo administracyjne
w sprawach post´powania
z odpadami.

– ustaw´ o utrzymaniu czystoÊci
i porzàdku w gminie,

➢ Szczegó∏owa charakterystyka
wybranych grup odpadów.

➢ spe∏niaç wymogi bezpieczeƒstwa przy
post´powaniu z odpadami.
Praktyczny dodatek do poradnika:
P¸YTA CD, a na niej:
➢ ustawa o odpadach,
➢ ustawa o (...) op∏acie produktowej,
➢ ustawa o utrzymaniu czystoÊci
i porzàdku w gminie,
➢ ustawa o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych.

✄ # # #

➢ Warunki transportu odpadów
niebezpiecznych.
➢ Opis procesów technologicznych.
➢ Opis Programu Czystszej Produkcji
w Polsce.
➢ Finansowanie inwestycji zwiàzanych
z ochronà Êrodowiska.
➢ Firmy zajmujàce si´ odpadami
w Polsce.

KUPON ZAMÓWIENIOWY – WYPE¸NIJ I WYÂLIJ FAKSEM – 0 (pfx) 22 829 27 00, 829 27 27

Poradnik gospodarowania odpadami
Wydanie podstawowe, 4 segregatory A5, ok. 4000 stron + CD
cena 349 z∏ + koszty przesy∏ki + 0,88 z∏ VAT (p∏yta CD)
Tak, zamawiam
aktualizacja 4 razy w roku, cena 0,50 z∏/str. + koszty przesy∏ki

Do wyboru:
■ p∏atnoÊç za pobraniem

■

■ p∏atnoÊç przelewem

egzemplarzy

# # #

P∏atnoÊç za publikacj´ za pobraniem lub przelewem. Oferta wa˝na do
wyczerpania nak∏adu. Majà Paƒstwo prawo do zwrotu publikacji w ciàgu
14 dni od dostarczenia, gdyby nie spe∏nia∏a Paƒstwa oczekiwaƒ. Brak zwrotu
w tym terminie jest jednoznaczny z zakupem publikacji i zobowiàzuje Paƒstwa,
w przypadku p∏atnoÊci przelewem, do op∏acenia za∏àczonej faktury. Po up∏ywie
14 dni od otrzymania nie mo˝na zwróciç produktu. Dodatkowe informacje
pod numerem telefonu: (022) 5593600~05, 5593666, 5593682.

Tak, zamawiam aktualnoÊci e-mail gratis:
■ e-c∏o i transport

■ e-podatki

■ e-Budownicto i architektura

■ e-Kadry i p∏ace

■ e-Kadra kierownicza

Firma/Instytucja: ........................................................................................................................................... NIP: __ __ __-__ __-__ __-__
Adres: ......................................................................................................................... Stanowisko: ..........................................................
Imi´ i nazwisko: .........................................................................................................................................................................................
Bran˝a: ............................................. Telefon: .................................... Faks: .................................... e-mail: ............................................
Liczba pracowników: 1-20 ■

21-100 ■

101-200 ■

powy˝ej 200 ■

Data: __ __– __ __ 2007 r.

ODF 0207
Piecz´ç/podpis .........................................................

Dobrowolnie wyra˝am zgod´ na otrzymywanie informacji handlowych drogà elektronicznà oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 12, w celu realizacji mojego zamówienia, jak równie˝ w celach
marketingowych. Wydawnictwo zapewnia prawo do wglàdu i zmiany swoich danych osobowych.

Data: ___ ___ – ___ ___ – 2007 r.
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Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 2/2007

Podpis: .....................................................................

www.dashofer.pl

